
 
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Историја и археологија 

I циклус студија III година студија 

Пун назив предмета ИСТОРИЈСКА ГЕОГРАФИЈА 

Катедра  Катедра за историју Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

 Изборни V 3 

Наставник/ -ци проф. др Александар Стаматовић, редовни професор 

Сарадник/ - ци мр Славиша Вулић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
2 0 0 2*15*So 0*15*So 0*15*So 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 0*15 + 0*15  = 30 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*So + 0*15*So + 0*15*So = 42 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 30 + 42 = 72 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Упознавање студената са основама историјске географије. 
2. Разумијевање условљености друштвено-историјских процеса физичко – географским одликама 
простора. 
3. Утврђивање територијалног стања појединих држава у разним епохама.  
4. Сналажење на историјским картама. 

Условљеност Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Наставне методе Предавања, вјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Улога и значај Историјске географије као помоћне историјске дисциплине; Историјска 
картографија 
2. Историјска географија Старог Истока и Старе Грчке 
3. Историјска географија Римског царства 
4. Историјска географија средњег вијека 
5. Историјска географија Византијског царства 
6. Историјска географија Новог вијека 
7. I парцијални испит 
8. Историјска географија првих јужнословенских држава 
9. Историјска географија Немањићке Србије 
10. Историјска географија средњовјековне Босне 
11. Историјска географија српских средњовјековних области до пада под турску власт 
12. Историјска географија српских земаља под турском влашћу 
13. Пропаст Турског царства на Балкану и географско-демографске промјене на том простору у XIX 
и XX вијеку 
14. Овјера семестра и упис оцјена 
15. II парцијални испит 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Скрипта предавања проф. др 
С. Мишића  

Историјска географија Старог века   

Милош Благојевић 
Преглед историјске географије средњевековне 
Србије, Зборник ИМС 20  

1983. 45-126 

Марко Атлагић 
Историјска географија, Центар за митолошке 
студије Београд 

2005.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 
Милош Благојевић Србија у доба Немањића, ТРЗ Вајат – ИРО Београд 1989.  

Синиша Мишић 
Историјска географија српских земаља у средњем 
веку, Магелан Прес Београд 

2013.  

Обавезе, облици Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

                                                             
1 Коефицијент студентског оптерећења So се рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у семестру 

за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и објашњење. 
б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



 
 

провјере знања и 
оцјењивање 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10+10  

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј   

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 30  

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   
Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

* користећи опцију инсерт мод унијети онолико редова колико је потребно 


